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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษทั ศรีตรังแอโกรอิ นดัสทรี จากัด (มหาชน)
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งเป็ นบริษัทจดทะเบียนภำยใต้
กำรกำกับดูแลของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ ดำเนินธุรกิจด้ว ยควำมโปร่งใส ยุติธรรม มุ่งมันในกำรต่
่
อต้ำนกำรทุจริตคอร์ร ัป ชัน่
ทุก รูปแบบ ทัง้ ภำยในและภำยนอกองค์ก ร เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับหลักกฎหมำย หลักศีล ธรรม และ
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี โดยในปี 2559 บริษทั ฯได้แสดงเจตนำรมณ์เข้ำแนวร่วมต่อต้ำนคอร์รปั ชัน่
ของภำคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) และได้รบั กำรรับรอง
กำรเป็ นสมำชิกของแนวร่วมต่อต้ำนคอร์รปั ชันของภำคเอกชนไทยในปี 2561 และเพือ่ ให้นโยบำยฉบับนี้
มีผ ลบังคับใช้ไ ด้ใ นทำงปฏิบัติ บริษัท ฯ จึง ได้ใ ช้ช่อ งทำงกำรสื่อ สำรภำยในองค์ก รเพื่อ สร้ำ งควำมรู้
ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง ตลอดจนส่งเสริมกำรสร้ำงกำรรับรู้ให้แก่บุคลำกรของบริษทั และผู้ท่เี กี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท อันจะนำไปสู่ก ำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรซึ่งต่อต้ำนและปฏิเสธกำรทุจริตคอร์ร ัป ชัน่
ทุกประเภท ซึง่ จะเป็ นรำกฐำนทีด่ ขี องกำรพัฒนำองค์กรธุรกิจอย่ำงยังยื
่ นสืบต่อไป
1. คำนิยำม
ตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันฉบั
่ บนี้
“บริ ษทั ฯ” หมำยถึง บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหำชน)
“บริ ษทั ” หมำยถึง บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
“ผู้ที่เกี่ ยวข้องกับธุรกิ จของบริ ษัท” หมำยถึง บุคคลหรือนิติบุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้อ งกับ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ในทำงธุรกิจ เช่น คู่คำ้ หุน้ ส่วน ผูร้ บั เหมำ ตัวแทน นำยหน้ำ เป็ นต้น
“พนักงาน” หมำยถึง พนักงำนลูกจ้ำงของบริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหำชน)และ
ของบริษทั ย่อย
“คอร์ร ัป ชัน่ ” (Corruption) หมำยถึ ง รู ป แบบหนึ่ ง ของ “กำรกระท ำที่ เ ป็ นกำรทุ จ ริ ต ”
(fraudulent acts) ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรใช้อำนำจ โอกำส หรือช่องทำงซึ่งเกิดจำกตำแหน่ งหน้ำที่ในกำร
ทำงำนของตนเป็ นเครื่องมือ หรือปั จจัยในกำรกระทำควำมผิดเพื่อให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์ ตอบแทน
(สินบน) ไม่ว่ำผลประโยชน์ ดงั กล่ำวจะอยู่ในรูปแบบใดและผู้รบั ประโยชน์ จะเป็ นผู้ใดก็ตำม ซึ่งกำรรับ
ผลประโยชน์ดงั กล่ำวนัน้ อำจเป็ นกำรรับโดยตรงหรือรับผ่ำนบุคคลอื่น ซึ่งผลจำกกำรกระทำดังกล่ำวก่อ
ให้ควำมเสียหำยต่อ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มบริษัทศรีต รัง (Sri Trang Group) ซึ่ง
ควำมเสียหำยนัน้ รวมถึง ควำมเสียหำยทำงทรัพย์สนิ กำรเงิน ธุรกิจ กำรบริหำรจัดกำร และชื่อเสียงทำง
ธุรกิจกำรค้ำ
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2. แนวปฏิบตั ใิ นกำรป้ องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่
2.1 กรรมกำรและพนักงำนของบริษทั รวมถึงผู้ท่เี กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั จะต้องยึดถือ
และปฏิบตั ติ ำมนโยบำยนี้อย่ำงเคร่งครัด
2.2 กรรมกำรและพนักงำนของบริษัท รวมถึงผู้ท่เี กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท จะต้องแจ้ง
หรือ รำยงำนตำมช่อ งทำงกำรแจ้งเรื่อ งร้อ งเรียนหรือ ข้อ มูล เบำะแส ให้ค ณะกรรมกำร
ควบคุมและป้ องกันกำรทุจริตภำยในองค์กร หรือเลขำนุกำรบริษทั ได้รบั ทรำบเมื่อพบเห็น
กำรกระท ำที่ เ ป็ นกำรทุ จ ริ ต คอร์ ร ัป ชัน่ หรื อ สงสัย ว่ ำ จะเป็ นกำรทุ จ ริ ต คอร์ ร ัป ชัน่
ซึง่ พนักงำนทีแ่ จ้งหรือรำยงำนจะได้รบั ควำมคุม้ ครองจำกบริษทั ตำมทีร่ ะบุในข้อ 5.3 (กำร
เก็บรักษำควำมลับ) และข้อ 5.4 (กำรคุม้ ครองพนักงำน)
2.3 พนัก งำนผู้ท่ีก ระท ำกำรทุ จ ริต คอร์ร ัป ชัน่ จะถู ก พิจ ำรณำลงโทษทำงวินัย และรับ โทษ
ตำมกฎหมำยหำกกำรกระทำดังกล่ำวเป็ นกำรละเมิดต่อกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง ตำมทีร่ ะบุใน
ข้อ 5.6.2.1
3. ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับกำรตรวจสอบและกำกับดูแล
3.1 คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำที่ในกำรกำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตั ิท่เี กี่ยวข้องกับกำร
ต่อ ต้ำนกำรทุจริต คอร์รปั ชัน่ พร้อ มทัง้ กำกับดูแลให้กำรบังคับใช้นโยบำยเป็ นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ ตลอดจนทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรเปลีย่ นแปลงทำงธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมำย
3.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำทีใ่ นกำรตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชี ระบบกำร
ควบคุมภำยใน (Internal Control) ระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) รวมทัง้
กำกับดูแลและตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยฉบับนี้
3.3 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง มีหน้ำที่ในกำรจัดทำกำรประเมินควำมเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้อง
กับกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ และทบทวนมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันให้
่ เพีย งพอ
เหมำะสม พร้อมทัง้ รำยงำนผลกำรปฏิบตั งิ ำนและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษทั
3.4 ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน มีหน้ำที่ในกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในองค์กร รวมทัง้
กำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยและแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รปั ชันและรำยงำนผลกำรตรวจสอบพร้
่
อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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4. แนวปฏิบตั ใิ นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันที
่ เ่ กีย่ วข้อง
4.1 ค่ำของขวัญ ค่ำเลีย้ งรับรอง
“ของขวัญ” หมำยถึง เงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใด ทีใ่ ห้แก่กนั เพื่ออัธยำศัยไมตรี ให้
โดยเสน่ ห ำ ให้ เ พื่อ กำรสงเครำะห์ ห รือ ให้ เ ป็ นสิน น้ ำ ใจ ตำมวำระโอกำสต่ ำ งๆ หรือ ก ำรให้ เ พื่อ
หวังประโยชน์ตอบแทนไม่ว่ำประโยชน์ตอบแทนนัน้ จะอยู่ในรูปแบบใดก็ตำม
“ค่ำเลี้ยงรับรอง” หมำยถึง ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำสถำนที่ ค่ำบริกำร ทีใ่ ช้ในกำรเลี้ยง
อำหำรและงำนเลี้ยงรับรอง และรวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องหรือเป็ นส่วนหนึ่งของกำรเลี้ยงอำหำร
และงำนเลี้ยงรับรองดังกล่ำวด้วย เช่น ค่ำวงดนตรี ค่ำจ้ำงนักแสดงทีม่ ำให้ควำมบันเทิงในงำนเลี้ยง เป็ น
ต้น
แนวปฏิบตั ิ
พนักงำนสำมำรถให้หรือรับของขวัญหรือจัดงำนเลี้ยงรับรองหรือเข้ำร่วมงำนเลี้ยงรับรองกับ
พันธมิตรทำงธุรกิจ ได้ตำมเงือ่ นไขดังต่อไปนี้
(1) เพื่อเป็ นไปตำมมำรยำทและประเพณีนิยมโดยปกติทวไปในกำรด
ั่
ำเนินธุรกิจเท่ำนัน้ ไม่ใช่
เป็ นกำรกระทำโดยตัง้ ใจเพื่อให้ได้มำซึ่งควำมได้เปรี ยบทำงธุรกิจหรือหวังผลประโยชน์
ทำงธุรกิจเป็ นกำรตอบแทน
(2) ในกรณีกำรให้ห รือ รับของขวัญ นัน้ จะต้องเป็ นกำรให้หรือ รับในนำมของบริษัท เท่ ำ นัน้
ไม่ใช่ในนำมของกรรมกำรบริษทั หรือพนักงำน และจะต้องกระทำอย่ำงเปิ ดเผย
(3) ของขวัญที่ให้หรือรับนัน้ จะต้องไม่ใช่เงินสดหรือสิง่ ของรูปแบบอื่นๆ ที่เทียบเท่ำเงินสด
(เช่น บัตรของขวัญ บัตรกำนัล) และมีมลู ค่ำไม่เกิน 3,000 บำท
(4) กรณีกำรให้ของขวัญ เลี้ยงอำหำร หรือจัดงำนเลี้ยงรับรองนัน้ จะต้องได้รบั กำรพิจำรณำ
อนุมตั ติ ำมระเบียบขัน้ ตอนของบริษทั ในเรื่องดังกล่ำวก่อนเท่ำนัน้
(5) หำกของขวัญทีไ่ ด้รบั มีมลู ค่ำเกิน 3,000 บำทและพนักงำนผูร้ บั ของขวัญไม่อำจปฏิเสธกำร
รับของขวัญดังกล่ ำวได้ พนักงำนผู้รบั ของขวัญต้อ งแจ้งให้ผู้บังคับบัญ ชำตำมสำยงำน
ทรำบทันทีโดยใช้แ บบรำยงำนกำรรับของขวัญ และของขวัญ ที่ได้รบั มำ ให้นำส่งฝ่ ำย
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ทรัพยำกรบุคคลเพื่อนำไปเป็ นของรำงวัลให้แก่พนักงำนในงำนเลี้ยงตำมประเพณี ของ
บริษทั หรือบริจำคเพือ่ กำรกุศลตำมควำมเหมำะสม
4.2 กำรบริจำคเพือ่ กำรกุศลหรือสนับสนุนหน่วยงำนต่ำงๆ
“บริจำค” หมำยถึง กำรให้เงินหรือสิง่ ของแก่หน่ ว ยงำนหรือองค์กรต่ำงๆ ที่ดำเนินกำร
เพือ่ ประโยชน์สำธำรณะโดยกำรบริจำคดังกล่ำวเพือ่ วัตถุประสงค์ในกำรช่วยเหลือบรรเทำควำมเดือดร้อน
ของสำธำรณชน กำรท ำนุ บ ำรุ ง ศำสนำ และกำรสนั บ สนุ น กิจ กรรมหรือ โครงกำรที่เ ป็ น ประโยชน์
ต่อส่วนรวมอื่นๆ ซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตอบแทนสังคม
“สนับสนุน” หมำยถึง กำรให้เงินหรือสิง่ ของแก่หน่วยงำนหรือองค์กรต่ำงๆ เพือ่ ช่วยในกำร
ส่งเสริมธุรกิจและประชำสัมพันธ์กจิ กรรมทำงธุรกิจซึง่ จะส่งผลดีต่อภำพลักษณ์ของบริษทั
แนวปฏิบตั ิ
(1) แม้ว่ำกำรบริจำคเงินหรือสิง่ ของเพื่อกำรกุศลนัน้ จะถือเป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตอบแทน
สังคมก็ตำม แต่จะต้องกระทำอย่ำงโปร่งใสและถูกต้องตำมกฎหมำยโดยระบุวตั ถุประสงค์
ของกำรบริจ ำคอย่ ำ งชัด เจน และได้ร ับ อนุ ม ัติ ต ำมระเบีย บขัน้ ตอนที่บ ริษัท ก ำหนด
ตลอดจนมีหลักฐำนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้องอย่ำงครบถ้วนถูกต้อง
(2) กำรสนั บ สนุ น หน่ ว ยงำนต่ ำ งๆ ด้ ว ยเงิน หรือ สิ่ง ของ เพื่อ ช่ ว ยในกำรส่ ง เสริม ธุ ร กิ จ
และประชำสัมพันธ์กิจกรรมทำงธุรกิจซึ่งจะส่งผลดีต่อภำพลักษณ์ของบริษัทนัน้ จะต้อง
ดำเนินกำรอย่ำงโปร่งใสและถูกต้องตำมกฎหมำย โดยระบุวตั ถุประสงค์ของกำรสนับสนุน
อย่ำงชัดเจน และได้รบั อนุมตั ติ ำมระเบียบขัน้ ตอนทีบ่ ริษทั กำหนด ตลอดจนมีหลักฐำนทำง
กำรเงินทีเ่ กีย่ วข้องอย่ำงครบถ้วนถูกต้อง
4.3 แนวปฏิบตั ใิ นเรื่องกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเมือง
“กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเมือง” หมำยถึง กำรให้ควำมสนับสนุ นแก่พรรคกำรเมือง
ในรูปแบบต่ำงๆ ทัง้ ในรูปแบบของกำรให้หรือบริจำคเงิน สิง่ ของ ของขวัญ กำรเลี้ยงรับรอง กำรบริจำค
หรือให้กำรสนับสนุ นในรูปแบบอื่นๆ ที่สำมำรถประเมินมูลค่ำเป็ นตัวเงินได้ หรือกำรให้ควำมช่วยเหลือ
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ในทำงอ้อม เช่น กำรโฆษณำสนับสนุ นพรรคกำรเมืองตลอดจนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองเพื่อ
ให้ได้มำซึง่ ควำมได้เปรียบในทำงธุรกิจกำรค้ำ
แนวปฎิบตั ิ
บริษัทวำงตัวเป็ นกลำงทำงกำรเมือง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทำงกำรเมือง และจะไม่กระทำ
กิจกรรมใดๆ อันมีลกั ษณะหรือวัตถุประสงค์มุ่งที่จะให้ควำมช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ใดๆ แก่พรรค
กำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึ่งหรือแก่นกั กำรเมืองคนใดคนหนึ่ง
อย่ำงไรก็ต ำมพนัก งำนของบริษัท ย่อ มมีส ิทธิเ สรีภำพในกำรเข้ำร่ว มกิจกรรมทำงกำรเมือ ง
ภำยใต้บทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่กำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรเมือง
จะต้องปฏิบตั ติ ำมนโยบำยและแนวปฏิบตั กิ ำรมีสว่ นร่วมทำงกำรเมือง
4.4 แนวปฏิบตั ใิ นเรื่องกำรจ่ำยค่ำอำนวยควำมสะดวก
“ค่ำอำนวยควำมสะดวก” หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่จ่ำยให้กบั เจ้ำหน้ ำที่ของรัฐอย่ำงไม่เ ป็ น
ทำงกำรในลักษณะของสินน้ ำใจในรูปแบบต่ำงๆ ทัง้ ที่จ่ำยในรูปของตัวเงินและประโยชน์อ่นื ๆ ที่ไม่ใช่
ตัว เงิน เพื่อ จูง ใจให้เ จ้ำ หน้ ำ ที่ข องรัฐ ช่ ว ยเหลือ อ ำนวยควำมสะดวกในขัน้ ตอนกระบวนกำรต่ ำ งๆ
ทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทำงธุรกิจของบริษทั ให้ดำเนินไปได้อย่ำงรวดเร็วหรือปรำศจำก
ข้อติดขัด
แนวปฏิบตั ิ
บริษทั ดำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใสและปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์ขนั ้ ตอนต่ำงๆ ทีก่ ฎหมำยกำหนด
และไม่มนี โยบำยจ่ำยค่ำอำนวยควำมสะดวกทีอ่ ำจนำไปสูก่ ำรทุจริตคอร์รปั ชันโดยเด็
่
ดขำด
4.5 แนวปฏิบตั ใิ นเรื่องกำรจ้ำงเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐ
“เจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐ” หมำยถึง ข้ำรำชกำรทุกประเภท ข้ำรำชกำรกำรเมือง ผูด้ ำรงตำแหน่ ง
ในองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ และให้รวมถึงลูกจ้ำงประจำและลูกจ้ำงชัวครำวของหน่
่
วยงำนภำครัฐด้วย
“จ้ำง” หมำยถึง กำรจ้ำงแรงงำนตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
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แนวปฏิบตั ิ
บริษทั ไม่มนี โยบำยจ้ำงเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐเป็ นพนักงำนของบริษทั
4.6 แนวปฏิบตั ใิ นเรื่องทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่นื ๆ
กรณีตำมข้อ 4.1 ถึง ข้อ 4.5 เป็ นเพียงแนวปฏิบตั ิเฉพำะเรื่องเท่ำนัน้ แต่หำกพนักงำน
พบเห็นกำรกระทำอันเป็ นทุจริตคอร์รปั ชันในเรื
่
่องอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในแนวปฏิบตั ฉิ บับนี้ ขอให้พนักงำน
สอบถำมข้อมูลเพิม่ เติมได้ทฝ่ี ่ ำยทรัพยำกรมนุษย์เพือ่ กำรดำเนินกำรทีเ่ หมำะสมต่อไป
5. มำตรกำรตรวจพบกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่
5.1 ผูท้ ร่ี อ้ งเรียน แจ้งข้อมูลหรือให้เบำะแส
พนักงำนของบริษทั และผู้ท่เี กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั สำมำรถแจ้งร้องเรียนเมื่อพบ
เห็นหรือ มีเ หตุอนั ควรเชื่อว่ำมีก ำรทุจริตคอร์รปั ชันเกิ
่ ดขึ้น หรือ พบว่ำมีกำรฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบั ติตำม
นโยบำย แนวปฏิบตั ิ ระเบียบข้อกำหนด กฎหมำย กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี จรรยำบรรณทำงธุรกิจหรือ
กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ของบริษัท ซึ่งเกี่ยวข้อ งกับกำรตรวจสอบและป้ อ งกันกำรกระท ำอันเป็ นกำรทุ จ ริต
คอร์รปั ชัน่ ตำมช่องทำงทีร่ ะบุในข้อ 5.2
5.2 ช่องทำงกำรแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเบำะแส
ช่องทำงที่ 1 ส่งจดหมำยทำงไปรษณียห์ รือยื่นส่งโดยตรงทีเ่ ลขำนุกำรบริษทั ตำมทีอ่ ยู่ดงั ต่อไปนี้
บริ ษทั ศรีตรังแอโกรอิ นดัสทรี จากัด (มหาชน)
อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701,1707-12 ชัน้ 17
เลขที่ 57 ถนนวิ ทยุ แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ช่องทำงที่ 2 โทรศัพท์แจ้งได้ทเ่ี ลขำนุกำรบริษทั
หมายเลขโทรศัพท์ +662-207-4590
ช่องทำงที่ 3 แจ้งทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปทีเ่ ลขำนุกำรบริษทั
Email: corporatesecretary@sritranggroup.com
ช่องทำงที่ 4 แจ้งทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ไปที่ คณะกรรมกำรควบคุมและป้ องกันกำรทุจริต
ภำยในองค์กร
Email: atcc@sritranggroup.com
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5.3 กำรเก็บรักษำควำมลับ
เพื่อ เป็ นกำรคุ้มครองผู้ท่ีแ จ้ง ร้อ งเรีย นและผู้ท่ีใ ห้ข้อ มูล เบำะแสตำมข้อ 5.1 โดยสุ จ ริต
(“สุจริต” หมำยถึง กรณีท่ผี ู้ท่แี จ้งร้องเรียนหรือให้ขอ้ มูลเบำะแสนัน้ เชื่อโดยสุจริตใจว่ำ เรื่องที่ร้องเรียน
หรือ แจ้ง นั น้ เป็ น ควำมจริง และไม่ ไ ด้ก ระท ำไปเพรำะมีเ จตนำกลัน่ แกล้ง ใส่ ร้ำ ย หรือ จงใจท ำให้
ผู้ถูกกล่ำวหำต้องได้รบั ควำมเสียหำย เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือเสียประวัติกำรทำงำน) บริษัท และผู้ท่ี
เกีย่ วข้องจะเก็บข้อมูลเกีย่ วกับผูท้ แ่ี จ้งร้องเรียนและผูท้ ใ่ี ห้ขอ้ มูลเบำะแสไว้เป็ นควำมลับ
5.4 กำรคุม้ ครองพนักงำน
ในกรณี ท่ี (ก) ผู้ท่ีแ จ้ง ร้อ งเรีย นหรือ ให้ข้อ มูล เบำะแสตำมข้อ 5.1 โดยสุ จ ริต (“สุ จ ริต ”
หมำยถึง กรณีทผ่ี ทู้ แ่ี จ้งร้องเรียนหรือให้ขอ้ มูลเบำะแสนัน้ เชื่อโดยสุจริตใจว่ำ เรื่องทีร่ อ้ งเรียนหรือแจ้งนัน้
เป็ น ควำมจริง และไม่ ไ ด้ก ระท ำไปเพรำะมีเ จตนำกลัน่ แกล้ง ใส่ร้ำ ย หรือ จง ใจท ำให้ผู้ถู ก กล่ ำ วหำ
ต้ อ งได้ร ับ ควำมเสีย หำย เสื่อ มเสีย ชื่อ เสีย ง หรือ เสีย ประวัติก ำรท ำงำน) หรือ (ข) ผู้ท่ีป ฏิบัติต ำม
แนวปฏิบตั ฉิ บับนี้เป็ นพนักงำนของบริษทั พนักงำนผู้นัน้ จะได้รบั กำรคุ้มครองไม่ให้ได้รบั ผลกระทบต่อ
หน้ำทีก่ ำรงำนและควำมมันคงในกำรท
่
ำงำนถึงแม้ว่ำกำรกระทำตำมข้อ (ก) และ/หรือ (ข) นัน้ จะทำให้
บริษทั ได้รบั ควำมเสียหำยหรือสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจก็ตำม
5.5 ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับกระบวนกำรแจ้งข้อร้องเรียน
(ก) ผูท้ ร่ี อ้ งเรียน แจ้งข้อมูลหรือให้เบำะแสตำมข้อ 5.1
(ข) หน่วยงำนทีด่ แู ลในเรื่องนี้โดยตรง ทำหน้ำทีต่ รวจสอบข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำน
สอบสวน และพิจำรณำข้อเท็จจริงของเรื่องทีร่ อ้ งเรียน และนำเสนอผลกำรตรวจสอบ
ต่อ คณะกรรมกำรควบคุมและป้ องกันกำรทุจริตภำยในองค์กร และดำเนินกำรตำม
ข้อ 5.6.2.1 และข้อ 5.6.2.2
(ค) ผูป้ ระสำนงำน คือ เลขำนุกำรบริษทั ซึง่ เป็ นผูม้ หี น้ำทีร่ บั เรื่องร้องเรียน ประสำนงำน
กับ ฝ่ ำยต่ ำ งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จัด เก็ บ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ กำรด ำเนิ น กำรตำม
ข้ อ ร้ อ งเรี ย นและผลกำรพิ จ ำรณำสอบสวน ในกรณี มี ก ำรแจ้ ง ข้ อ ร้ อ งเรี ย น
ตำมช่ อ งทำงที่ 3 หรือ ช่ อ งทำงที่ 4 ตำมที่ร ะบุ ใ นข้อ 5.2 ให้ส่ ง ส ำเนำรำยงำน
ข้อร้องเรียนให้เลขำนุกำรบริษทั ทุกครัง้
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(ง) ผูด้ แู ลเรื่องร้องเรียน ได้แก่ ผูบ้ งั คับบัญชำโดยตรงของผูท้ ถ่ี ูกร้องเรียน
(จ) คณะกรรมกำรควบคุ ม และป้ อ งกัน กำรทุ จ ริต ภำยในองค์ก ร ท ำหน้ ำ ที่ร ับ เรื่อ ง
ร้องเรียนและสนับสนุ นกำรสอบสวนหำข้อเท็จจริงของหน่ วยงำนที่ดูแลในเรื่อ งนี้
โดยตรง
(ฉ) ผูด้ แู ลเรื่องระเบียบวินยั ได้แก่ ฝ่ ำยทรัพยำกรมนุษย์ ซึง่ จะดูแลเรื่องร้อ งเรียนร่วมกับ
ผูบ้ งั คับบัญชำโดยตรงของผูท้ ถ่ี ูกร้องเรียน
(ช) กรรมกำรผู้จดั กำร (Chief Executive Officer - CEO) ซึ่งเป็ นผู้บงั คับบัญชำสูงสุด
ของกลุ่มบริษทั ศรีตรัง
5.6 ขัน้ ตอนดำเนินกำร
5.6.1 กำรรับข้อร้องเรียนและแจ้งกำหนดกำรดำเนินกำรแก่ผรู้ อ้ งเรียน
เมื่อมีกำรแจ้งข้อ ร้อ งเรียนผู้ประสำนงำนเรื่องร้อ งเรียนต้อ งจัดทำรำยงำนเรื่อ ง
ร้อ งเรีย นซึ่ง ในรำยงำนต้อ งระบุ ข้อ เท็จ จริง เช่ น ชื่อ ผู้ร้อ งเรีย น วัน ที่ร ับ เรื่อ ง
ร้องเรียน บุคคลหรือเหตุกำรณ์ท่รี ้องเรียน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทัง้
กำหนดวันเพื่อทีจ่ ะแจ้งควำมคืบหน้ำให้แก่ผแู้ จ้งเรื่องร้องเรียนทรำบ ซึ่งหำกเรื่อง
ทีร่ อ้ งเรียนนัน้ มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษทั อย่ำงร้ำยแรงให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องเริม่
ดำเนินกำรสืบสวนข้อเท็จจริง ภำยใน 3 วันนับจำกวันทีไ่ ด้รบั ทรำบเรื่องร้องเรียน
ส่วนในกรณีอ่นื ๆ ให้เริม่ ดำเนินกำรสืบสวนข้อเท็จจริงภำยใน 7 วันนับจำกวันทีไ่ ด้
รับทรำบเรื่องร้องเรียน
5.6.2 กำรสืบสวนข้อเท็จจริง
5.6.2.1 เมื่อหน่วยงำนที่ดูแลในเรื่องนี้โดยตรงได้ดำเนินกำรสืบสวนข้อเท็จจริง
เบื้องต้นแล้วพบว่ำข้อร้องเรียนดังกล่ำวเป็ นควำมจริง ก็ให้ดำเนินกำร
ดังต่อไปนี้
(ก)

พิจำรณำลงโทษทำงวินัยต่อพนักงำนที่กระทำควำมผิดตำม
ระเบียบข้อบังคับของบริษทั
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(ข)

พิจำรณำดำเนินกำรทำงกฎหมำย หำกพบว่ำกำรกระท ำผิด
ตำมข้อร้องเรียนนัน้ เกีย่ วข้องกับกำรกระทำผิดกฎหมำยและทำ
ให้บริษทั ได้รบั ควำมเสียหำย
ห ลั ง จ ำ ก ก ำ ร ด ำ เ นิ น ก ำ ร ต ำ ม ข้ อ ( ก ) แ ล ะ / ห รื อ ( ข)
ผู้ประสำนงำนเรื่องร้องเรียนจะส่งผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง
กำรลงโทษทำงวินัย กำรดำเนินกำรทำงกฎหมำย และ/หรือ
กำรดำเนินกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กบั กรรมกำรผู้จดั กำร โดย
ส่งผ่ำนผู้บงั คับบัญชำตำมลำดับชัน้ เพื่อพิจำรณำสังกำรเป็
่
น
กรณีๆ ไป

5.6.2.2 เมื่อหน่วยงำนที่ดูแลในเรื่องนี้โดยตรงได้ดำเนินกำรสืบสวนข้อเท็จจริง
เบื้ อ งต้ น แล้ ว พบว่ ำ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นดัง กล่ ำ วไม่ เ ป็ นควำมจริ ง ก็ ใ ห้
ดำเนินกำรดังต่อไปนี้
(ก)

ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนเสนอผู้บงั คับบัญชำล ำดับเหนือขึ้นไป 1
ขัน้ เพือ่ ขอยุตกิ ำรดำเนินกำรตำมเรื่องร้องเรียน

(ข)

ผู้ ดู แ ลเรื่อ งร้ อ งเรีย นส่ ง ส ำเนำเรื่อ งให้ ผู้ ป ระสำนงำนเรื่อ ง
ร้องเรียนเพือ่ ทรำบต่อไป

5.6.2.3 อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีตำมข้อ 5.6.2.2 นัน้ แม้ว่ำบริษัท จะได้ยุติกำร
ดำเนินกำรตำมข้อร้องเรียนไปแล้วก็ตำม หำกปรำกฏพยำนหลักฐำนใน
ภำยหลังว่ำข้อร้องเรียนดังกล่ำวอำจมีมลู ควำมจริง บริษทั อำจพิจำรณำ
ตัง้ คณะกรรมกำรสอบสวนพิเศษขึ้นมำเพื่อสอบสวนเรื่องดังกล่ำวอีกก็
ได้ซ่งึ ในกรณีดงั กล่ำวให้นำข้อ 5.6.2.1 หรือ ข้อ 5.6.2.2 มำปรับใช้โดย
อนุโลม
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5.6.3 กำรแจ้งผลดำเนินกำรและรำยงำนสรุปข้อร้องเรียน
เมื่อ ได้มีก ำรด ำเนิ น กำรตำมข้อ 5.6.2.1 หรือ ข้อ 5.6.2.2 แล้ว ผู้ป ระสำนงำน
เรื่องร้องเรียนจะแจ้งผลดำเนินกำรให้ผแู้ จ้งร้องเรียนทรำบ และบันทึกรำยละเอียด
กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนโดยสรุปเป็ น “รำยงำนข้อร้องเรียน” เพื่อ
นำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นรำยไตรมำส รวมทัง้ สรุปไว้ในรำยงำน
กำกับดูแลกิจกำรทีด่ ขี องบริษทั
5.6.4 กำรร้องเรียนโดยไม่สุจริต
กำรแจ้งร้องเรียนหรือให้ขอ้ มูลเบำะแสใดๆ ทีไ่ ม่เป็ นควำมจริงซึ่งหำกพิสูจน์ได้ว่ำ
ไม่ใช่เป็ นกำรกระทำโดยสุจริต พนักงำนผู้แจ้งร้องเรียนโดยไม่สุจริตจะต้องถู ก
ลงโทษทำงวินยั ตำมข้อบังคับเกีย่ วกับกำรทำงำนของบริษทั และอำจถูกดำเนินคดี
ตำมกฎหมำยหำกบริษทั ได้รบั ควำมเสียหำยจำกกำรกระทำดังกล่ำว
6. วินยั ในกำรทำงำน
นโยบำยและแนวปฏิบตั เิ รื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันนี
่ ้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของวินัยในกำร
ทำงำน ดังนัน้ หำกพนักงำนผูใ้ ดฝ่ ำฝืนหรือไม่ปฏิบตั ิตำม บริษทั จะดำเนินกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินัย
ตำมข้อบังคับเกีย่ วกับกำรทำงำนของบริษทั ต่อไป
7. กำรบริหำรงำนบุคคล
นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันนี
่ ้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์ในกำรบริหำรงำนบุคคล
ทัง้ ในเรื่องกำรสรรหำกคัดเลือกพนักงำน กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลงำน กำรกำหนดค่ำตอบแทน กำร
เลื่อนตำแหน่ง และกำรเลิกจ้ำง ดังนัน้ ผูบ้ งั คับบัญชำทุกระดับจะต้องสื่อสำร และชี้แจงทำควำมเข้ำใจกับ
พนักงำน และดูแลกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยฉบับนี้ ให้เป็ นไปอย่ำงครบถ้วน และมีประสิทธิภำพ
8. กำรอบรมและกำรสือ่ สำร
8.1 บริษัท จะจัด อบรมให้ ค วำมรู้ เ กี่ย วกับ นโยบำยต่ อ ต้ ำ นกำรทุ จ ริต คอร์ ร ัป ชัน่ ในกำร
ปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ และจัดให้มกี ำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่องให้กบั พนักงำนของบริษทั
เพือ่ เสริมสร้ำงควำมรูค้ วำมเข้ำใจในเรื่องนี้และสำมำรถนำไปปฏิบตั ใิ ช้ได้อย่ำงถูกต้อง
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8.2 พนักงำนของบริษทั จะได้รบั แจ้งถึงนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ ผ่ำนทำงเว็บไซต์
และระบบอินทรำเน็ตของบริษัท ซึ่งอำจจะมีกำรปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบตั ิ ดงั กล่ำวเป็ น
ระยะๆ ตำมทีบ่ ริษทั เห็นสมควรโดยจะแจ้งให้พนักงำนทรำบทุกครัง้ ทีม่ กี ำรปรับปรุงแก้ไข
8.3 บริษัท จะแจ้งให้ผู้ท่ีเ กี่ยวข้อ งกับธุ รกิจ ของบริษัท ได้ทรำบถึงนโยบำยและแนวปฏิบัติ
ต่ อ ต้ำ นกำรทุ จ ริต คอร์ร ัป ชัน่ และขอควำมร่ ว มมือ ในกำรปฏิบัติต ำมนโยบำยนี้ อ ย่ ำ ง
เคร่งครัด
ประกำศ ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ...............................................................
(ดร. ไวยวุฒิ สินเจริญกุล)
ประธำนกรรมกำร

ทบทวนครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 20 กันยำยน พ.ศ. 2564

